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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-605107592 (DOS-2016-

0000410)

Contact

ing. A.L. Weertman

070 - 441 71 89

al.weertman@pzh.nl

Onderwerp:

Actualisatie lijst provinciale prioritaire projecten PAS AERIUS M18

Publiekssamenvatting:

In het kader van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt vastgesteld waar en 

hoeveel stikstofdepositieruimte in Nederland beschikbaar is voor economische activiteiten die 

stikstof uitstoten. Depositieruimte is alleen beschikbaar indien dit geen nadelige gevolgen heeft 

voor de aanwezige stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden. Aan een activiteit of project 

dat stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden kan op 

aanvraag zogenaamde ontwikkelingsruimte worden toegedeeld, indien depositieruimte 

beschikbaar is. Voor projecten die van provinciaal belang zijn (prioritaire projecten) wordt een 

deel van de beschikbare depositieruimte vooraf gereserveerd zodat hun realisatie gegarandeerd 

is. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de volgende wijzigingen in de 

provinciale prioritaire projectenlijst van het PAS te doen, mede omdat Gedeputeerde Staten het 

bevoegd gezag zijn geworden voor projecten die vallen onder het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Toegevoegd zijn Broekgraaf gemeente Leerdam, Krachtige 

IJsseldijken Krimpenerwaard, IJsseldijk Gouda (fase 2), Landelijke verkenning zettingsvloeiing,  

Verbetering IJsseldijk Gouda fase 1, Capelle/Zuidplas, Fort Everdingen-Ameide Sluis en 

Ameide-Streefkerk. Afgevoerd van de lijst is de Wegverbreding N211 Wippolderlaan. 

Advies:

1. Vast te stellen Bijlage 1 Lijst provinciale prioritaire projecten Zuid-Holland PAS Aerius M18

ten behoeve van de herziening van het PAS AERIUS M18;

2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten over de actualisatie lijst provinciale 
prioritaire projecten PAS AERIUS M18;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Actualisatie lijst provinciale prioritaire projecten 

PAS AERIUS M18 bij dit voorstel.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:

- Bijlage 1 Lijst provinciale prioritaire projecten Zuid-Holland PAS Aerius M18

- GS-brief over Actualisatie lijst provinciale prioritaire projecten PAS AERIUS M18

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: ing. A.L. Weertman Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Damen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 juli 2017 nvt
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1 Toelichting voor het College

Actualisatie lijst provinciale prioritaire projecten M18

Voorgesteld wordt:

a) De projecten: Broekgraaf gemeente Leerdam,  Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, 
IJsseldijk Gouda, Landelijke verkenning zettingsvloeiing, Verbetering IJsseldijk Gouda
fase 1, Capelle/Zuidplas, Fort Everdingen-Ameide Sluis en Ameide-Streefkerk
toe te voegen als provinciaal prioritair project aan de lijst met prioritaire projecten;

b) Het project Wegverbreding N211 Wippolderlaan af te voeren van de lijst met prioritaire 

projecten

Ad a. Aan de prioritaire projectenlijst toe te voegen projecten

 Broekgraaf gemeente Leerdam

De depositiebijdrage van dit project is gering. Door het project toe te voegen aan de lijst 

prioritaire projecten wordt gegarandeerd dat de benodigde depositieruimte voor in de 1e 

PAS-periode te nemen toedelingsbesluiten beschikbaar is. Toevoegen van dit project leidt 

niet tot hexagonen¹ met depositiestijging (rode hexagonen).

 HWBP projecten Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, IJsseldijk Gouda, Landelijke 

verkenning zettingsvloeiing, Verbetering IJsseldijk Gouda fase 1, Capelle/Zuidplas, Fort 

Everdingen-Ameide Sluis en Ameide-Streefkerk

De provincie is bevoegd gezag in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de 

projecten die vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De projecten vallen binnen de criteria die gelden voor aanmelding als prioritair project. Tot 

dusverre werden de acties voor deze actualisatie gecoördineerd door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, maar vanaf 2017 ligt de coördinatie voor deze actualisatie bij de 

verschillende provincies. De depositiebijdrage van deze projecten is gering en het toevoegen 

van deze projecten leidt niet tot hexagonen met depositiestijging (rode hexagonen).

Ad b. Wegverbreding N211 Wippolderlaan

Het project Wegverbreding N211 Wippolderlaan is volledig vergund en kan daarom van de lijst 

worden afgevoerd.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan dit voorstel.

________________________________

¹ Hexagonen vormen de ruimtelijke rekeneenheid van AERIUS. Een hexagoon wordt als rood 

aangeduid als voor dat hexagoon een depositiestijging wordt berekend.
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2 Proces

Voortraject

In mei/juni 2017 zijn gedeputeerden Blom, Janssen, Vermeulen en Weber geïnformeerd 

in de Portefeuillehouders overleggen over de concept prioritaire projectenlijst AERIUS 

M18. Dit voorstel betreft een actualisatie van de prioritaire projectenlijst M16. Na die tijd 

zijn er nog twee HWBP-projecten (Fort Everdingen-Ameide Sluis en Ameide-Streefkerk) 

door de waterschappen aangedragen en toegevoegd aan de lijst.

Vervolgtraject

In de eerste helft van 2018 wordt het PAS ter inzage gelegd door het rijk. Na de ter inzage legging 

zullen Gedeputeerde Staten van alle provincies gevraagd worden in te stemmen met de partiële 

herziening PAS, de Nota van Beantwoording en de onderliggende gebiedsanalyses. Bedoeling is 

dat de herziening M18 op 1 juli 2018 in werking treedt. 

3 Communicatiestrategie

Brede communicatie van dit besluit is niet voorzien. Wel gerichte communicatie naar de 

initiatiefnemers van projecten waarop deze aanpassingen van toepassing zijn 
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